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UVODNA BESEDA

Verjamemo
v lepše dni
V decembrskem uvodniku pred letom dni sem zapisal, da se
veselimo prihodnjega leta, ko bo vse tako, kot je bilo. Žal nam tudi
letošnje leto ne bo ostalo v najlepšem spominu.
Ne glede na vse, lahko v vsem tem najdemo tudi nekaj pozitivnega.
V kolikor mora vsaka generacija prestati vsaj eno veliko
preizkušnjo, je naša v primerjavi z vojno, lakoto ali boleznimi naših
prednikov veliko lažje rešljiva. Imamo cepivo, s katerim se lahko
zaščitimo ali vsaj preprečimo hujše posledice. Verjamem, da je
najhujše za nami in da bo kmalu vse tako, kot mora biti. Vsekakor
pa smo pridobili izkušnje, iz katerih smo se veliko naučili.
Delo naših varnostnikov v času korone ostaja oteženo. Ne glede
na osveščanje medijev se še vedno soočamo s posamezniki, ki
ne spoštujejo PCT pogoja, kjer je to predpisano. To zahteva naše
ukrepanje, ki smo ga pogosto primorani reševati tudi s fizičnim
posredovanjem naših varnostnikov.
Pisali smo že o uvajanju pametnih trezorjev v trgovinah. Njihovo
uporabo smo prvi v Sloveniji nadgradili z neposredno povezavo
z banko. Ob pologu gotovine v pametni trezor, ki se nahaja v
naročnikovih prostorih, se izvede takojšnje nakazilo pologa na
bančni račun naročnika. Tehnično rešitev smo razvili v našem
razvojnem oddelku v sodelovanju z banko, ki zagotavlja bančni del
te storitve.
Zaključujemo z gradnjo v Kranju, kjer se bo naš kolektiv na
Gorenjskem v začetku prihodnjega leta po pridobitvi uporabnega
dovoljenja preselil v nove, sodobne prostore, ki bodo našim
sodelavcem omogočali prijetno delovno okolje in nadaljnji razvoj.
Bliža se konec še enega drugačnega leta. Drage sodelavke in
dragi sodelavci, najlepša hvala za vaš trud in strpnost. Tako kot
vedno, smo se izkazali za zaupanja vreden kolektiv.
Spoštovani naročniki naših storitev, hvala za vaše zaupanje in
podporo, ki nam v teh časih še posebej veliko pomeni.
Vsem bralkam in bralcem naše revije želim vesele božične
praznike in vse najlepše v prihajajočem letu.
Ostanite zdravi.

mag. Robert Pistotnik,
predsednik uprave koncerna Sintal
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Perutnina Ptuj:
vedno korak pred konkurenco
Perutnina Ptuj je največje živilsko predelovalno podjetje v Sloveniji ter največji proizvajalec piščančjega mesa in izdelkov v regiji jugovzhodne Evrope.
Zaupanje v njene prepoznavne blagovne znamke
temelji na več kot 115-letni tradiciji kontinuiranega vlaganja v zagotavljanje najvišje kakovosti. Enver
Šišić, generalni direktor Perutnine Ptuj, je povedal nekaj o zgodovini razvoja družbe, spremenjenih
navadah potrošnikov in o smelih načrtih za prihodnost.

Ponosni smo, da je od takrat pa vse do danes izdelek dosleden v svoji kakovosti, ki je rezultat vrhunskih postopkov izdelave. Posledično je danes blagovna znamka Poli po moči blagovne znamke ena
najbolj prepoznavnih blagovnih znamk v regiji jugovzhodne Evrope. Na Poli so nori od Skandinavije do
Sredozemlja, blagovna znamka pa je danes prisotna v
številnih evropskih državah, poleg tega pa tudi v ZDA in
Združenih Arabskih Emiratih.
Na priljubljeno Poli prisegajo tudi številni znani
Slovenci, med drugim Luka Dončić. Ste ponosni na to?
Zagotovo. Luka Dončić je globalni zvezdnik, zvezda
je bil že takrat, ko smo sodelovanje z njim začeli. Poli
je poiskala in se povezala z zvezdo, s katero se ujema predvsem glede vrednot, ki jih živi. Ne gre zgolj
za strogi poslovni odnos, Luka je resnični ambasador
blagovne znamke Poli, saj jo obožuje že od malih nog.
Kako se prehranjevalne navade spreminjajo, kako se
prilagajate spremembam okusa skozi čas?
Prehranjevalne navade se spreminjajo v skladu s prehranskimi smernicami in specifikami življenjskega
sloga ter širšimi vrednotami posameznika. Vemo, da
so kupcem zelo pomembne ter vedno bolj tudi vplivajo na nakupne odločitve informacije o načinu vzreje
živa-li in njihovi prehrani. Evropski trendi gredo v smeri
večje dobrobiti živali v procesu vzreje, v Perutnini Ptuj
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Foto: Arhiv Perutnine Ptuj.

Ob Perutnini Ptuj je prva asociacija Poli salama, ki je
eden redkih slovenskih mesnih izdelkov, ki je znan in
cenjen tudi zunaj države. Kje je ključ do uspeha Poli?
V vsej svoji dolgoletni tradiciji je bila Perutnina Ptuj
vedno razvojno usmerjena in pri nas se radi pošalimo, da Poli zgodovino deli na čas pred Poli in po Poli.
Perutnina Ptuj je prva, ki je leta 1974 na trg lansirala
barjeno piščančjo klobaso Poli. To je bilo v tistem času
prava avantgarda.

Generalni direktor Perutnine Ptuj Enver Šišić.

jih kreiramo in jim sledimo. Zaradi tega lahko danes
izvažamo na trge, kot je recimo Švica. V ospredje prihaja bolj “osveščeno” prehranjevanje, ki daje še večji pomen okolju in je živalim prijazno, trajnostno in
lokalno. Glede na sodoben način življenja, je v porastu prav tako povpraševanje po polpripravljenih in hitro
pripravljenih izdelkih, praktičnih in okolju prijaznejših
embalažah ter izdelkih “to go”. Vse to je v skladu z razvojno naravnanostjo Perutnine Ptuj, ki bo tudi v prihodnje ustvarjala izdelke po meri kupca.
Piščancem prijazna reja je ena od vaših posebnosti.
Gre za standard, ki ste ga uvedli prvi v Sloveniji. Po
čem se razlikuje od klasične reje piščancev?
Perutnina Ptuj je od leta 2015 prvi in edini proizvajalec v regiji s certificirano piščancem prijazno vzrejo.
Standard, ki daleč presega zakonske predpise, vključuje nadkrite odprte terase in več prostora za giba-
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nje v naravni svetlobi, manjša je tudi gostota živali v farmi, kjer so prav tako kot zunaj nameščeni
pripomočki, ki spodbujajo naravno gibanje živali. Vse to pa še kako vpliva na kakovost mesa oz. trdnost mišice ter sočnost mesa. Način vzreje pa je
nenazadnje korak naprej v smeri sodobnih dognanj o
t. i. animal welfare. In tudi to je pomembno sporočilo
za potrošnike. S tem načinom vzreje postavljamo nove
standarde, ki vlečejo celotno industrijo naprej.
Zdi se, da v Sloveniji potrošniki veliko damo na domače
poreklo hrane. Tu ne gre le za spodbujanje domačega
gospodarstva, ampak tudi za kvalitetnejše izdelke.
Se strinjam. Pri nas se hrana še vedno proizvaja po
tradicionalnih metodah, kar je dobro z vidika kakovosti
in varnosti živil. Sistem reje in pridelave belega mesa
je v Sloveniji najbolj organizirana vertikala v državi.
Perutninska živilska veriga je ena najkompleksnejših
živilskih verig. Pot od proizvodnje poljščin, ki so osnova za proizvodnjo prehrane za piščance, katerih vzreja
poteka na slovenskem podeželju, pa vse do proizvodnje mesa in izdelkov, ki jih kot potrošniki najdemo na
prodajnih policah, je izjemno dolga. Vsak korak na tej
poti od njive do vilic je pod striktnim nadzorom parametrov kakovosti, varnosti in sledljivosti.
Perutnina Ptuj je prvo živilsko-predelovalno podjetje v
Sloveniji (in širše), ki je popolno sledljivost do potrošnika vpeljalo več kot desetletje pred uvedbo nacionalne
sheme Izbrana kakovost.
V državah, iz katerih se največ uvaža, imajo izrazito intenzivno rejo, ki je usmerjena zgolj v zniževanje
stroškov, predvsem na račun vhodnih surovin in uporabe nadomestkov surovin, agresivnost tehnoloških
postopkov, uporablja se veliko aditivov in ojačevalcev
okusa, veliko je sladkorja, maščob, vode in zraka.
Sodelujete tudi z mnogimi domačimi kmetovalci,
kar je ključnega pomena za ohranjanje delovnih
mest tudi zunaj vaše družbe in ohranjanje slovenskega podeželja.
Tako je. Perutnina Ptuj sodeluje v Sloveniji z več kot
250 rejci oziroma 500 na nivoju Skupine Perutnine Ptuj.
Vzreja piščancev poteka na podeželju, farme so majhne, transportne poti so kratke. Trdnost in stabilnost
naše verige so v t. i. covid času občutili tudi naši rejci, ki
so brez tveganja glede odvzema, saj zagotavljamo stoodstotni odvzem piščancev. Prav tako pa odkupimo vso
lokalno razpoložljivo koruzo in pšenico, ki jo uporabimo
za proizvodnjo kakovostnih krmnih mešanic za živali.
Konkurenca je, kot na vseh področjih, močna
tudi na področju mesnopredelovalne industrije,
predvsem zaradi cenenih proizvodov iz tujine.

Kako težko je v današnjem globalnem svetu uspešno
nastopati na trgu?
Kakovost je na zahtevnih in visoko razvitih trgih nekaj
samoumevnega, zelo redki proizvajalci pa so sposobni zagotavljati visoko konstantno kakovost za primerno ceno. Tako na zahtevnih EU trgih, kjer se soočamo
z večjo zaščito domačih proizvajalcev, z linijo Natur
Premium iz piščancem prijazne reje in ob zagotavljanju stalne kakovosti izdelkov ustvarjamo razlikovalno
in konkurenčno prednost. Perutnina Ptuj je tako prvi
in edini proizvajalec v regiji, ki ima tako proizvodnjo,
s tem pa postavlja nove standarde, ki vlečejo celotno
industrijo naprej.
Perutnina Ptuj je v Sloveniji navzoča že več kot sto
let. To je vsekakor zgodba o uspehu. Kje jo vidite
v prihodnje?
Z vstopom novega strateškega lastnika smo v Skupini
Perutnina Ptuj v letu 2019 zagnali obsežen investicijski
cikel v povečevanje proizvodnih kapacitet, izboljšanje učinkovitosti in posodobitev proizvodnih procesov,
avtomatizacijo ter okoljske projekte. S tem umeščamo
Skupino na vodilno raven v panogi tudi na tem področju.
V vseh državah, kjer imamo lastno vertikalno integrirano proizvodnjo (Slovenija, Hrvaška, BIH in Srbija), bomo
z obsežnimi in velikopoteznimi investicijami v prihodnje
krepili naš uspešen poslovni model. S tem bomo sledili udejanjanju naše vizije biti “prvi perutninar v regiji”
ter se trdneje umestili čez meje naših dosedanjih trgov.
Vlagali bomo v naše močne blagovne znamke in razvoj
novih inovativnih izdelkov.
Varnost mesa je v vašem poslu ključnega pomena, ne
gre pa zanemariti niti varnosti na splošno. Kako ocenjujete sodelovanje s koncernom Sintal?
Sodelovanje s koncernom Sintal, s katerim sodelujemo na področju fizičnega in tehničnega varovanja,
ocenjujem kot korektno partnersko sodelovanje. Poleg
doslednega izpolnjevanja dogovorjenih pogodbenih
obveznosti nam v primerih dodatnih potreb prav tako
vedno ažurno stopijo nasproti.

Perutnina Ptuj je največji proizvajalec piščančjega
mesa in izdelkov z več kot 115-letno tradicijo.
Ključni trgi so predvsem trgi jugovzhodne in
zahodne Evrope, svoja trgovska podjetja imajo v
sosednji Avstriji, Makedoniji in Romuniji. Meso in
izdelke, ki jih vsak dan uživa več kot dva milijona
ljubiteljev, prodajajo v več kot 20 državah po vsem
svetu. Več kot 80 odstotkov mesa in izdelkov
prodajo pod lastnimi blagovnimi znamkami.
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Prisotnost varnostne službe
deluje preventivno
Prisedli smo v avtomobil Sintalove intervencije in se
zapeljali po ljubljanskih ulicah. Vožnja je bila pestra,
dogodki so si kar sledili.
»Naše delo je verjetno najbolj pestro in razburljivo
od vsega, kar varnostniki opravljamo,« je že takoj na
začetku pojasnil intervent Jaser Haliti. Kaj hitro se je
izkazalo, da to še kako drži.
Nista minili niti dve minuti vožnje, ko sva kramljala
o osnovnih nalogah varnostnikov v intervenciji, ko je
prek radijske zveze že dobil poziv. »Koda 2503,« se je
zaslišalo iz varnostno-nadzornega centra (VNC). Sporočila so šifrirana z razlogom. Četudi bi se kdo »obesil« na njihovo radijsko zvezo, si s podatki ne bi mogel
prav nič pomagati.
Lažnih alarmov ni, odzvati se je potrebno na vse
Jaser je kodo vnesel v posebno aplikacijo na mobilnem telefonu in razkril. »Alarm v enem od poslovnih
prostorov v ljubljanskem BTC.« Vozilo je obrnil in iz
Bežigrada sva se napotila na Šmartinsko cesto.
»Čeprav gre za alarmni dogodek, moramo biti na poti
tja vselej v prvi vrsti pozorni na svojo varnost in na upo-

števanje cestnoprometnih predpisov. Teh ne smemo
kršiti,« pojasni Jaser. Nadaljuje, da z leti sicer varnostnik zna oceniti, kdaj gre za resno situacijo, čeprav, to
posebej izpostavi, za njih lažnih alarmov ni.
»Na vsak dogodek oziroma obvestilo VNC se moramo
odzvati z vso resnostjo. Znotraj teh imamo seveda
prioritete. Ena teh je gotovo tako imenovana panik
tipka. To sprožijo recimo zaposleni na bencinskih servisih, bankah in drugih ustanovah, ki jih varujemo. To
pomeni, da gre za resen varnostni incident.«
Veliko dela tudi s tistimi, ki ne upoštevajo ukrepov
Kot bi bilo vse skupaj zrežirano, na poti k alarmnemu
dogodku na Šmartinski VNC javi novo kodo. »Panik
tipka na enem od bencinskih servisov. Greva tja, čeprav
to zdaj ni povsem moj predel. Ampak sva dokaj blizu.
V teh primerih si varnostniki med seboj pomagamo.«
Sledi nov poziv VNC. Na istem bencinskem servisu so
zaposleni vnovič poklicali na pomoč. VNC je zdaj obvestil tudi policijo, saj kaže, da gre za resnejši dogodek.
Jaser med vožnjo tja pojasni, da imajo polno dela zaradi
težav s posamezniki pri preverjanju pogoja PCT. »Razburjajo se in grozijo zaposlenim, zato ti potrebujejo
našo pomoč in intervencijo. Res ne razumem, zakaj
taka jeza. Tako zaposleni kot mi le strokovno opravljamo svoje delo. Odlokov in drugih vladnih ukrepov za
zajezitev virusa ne sprejemamo mi, je pa naša naloga
in odgovornost, da jih izvajamo.« Glede na izkušnje
sumi, da gre tudi v tem primeru za kakšnega od razburjenih državljanov, ki jezo in gnev stresa na prav nič
krivega uslužbenca bencinskega servisa.
Nekaj sto metrov pred bencinskim servisom, s katerega so klicali na pomoč, dohitiva kolega interventa.
Sočasno pridemo na mesto dogodka. Jaserjeve slutnje so bile prave. Občan ni upošteval pogoja PCT in se
neprimerno vedel, zato so poklicali na pomoč. V tem
času je kraj že zapustil. Ker je policija na poti, bodo
postopek prevzeli oni.

Na mesto dogodka večinoma prispemo prvi.
V večini situacij pomaga umirjen pristop.
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Delo interventa je pestro in odgovorno, vključuje
tudi precejšnjo mero adrenalina. Dogodki, na
katere se mora odzvati, si nenehno sledijo, lažnih
alarmov ni oz. vse je potrebno preveriti. Ob tem pa
mora v prvi meri poskrbeti za varnost, tudi lastno.
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Varnostno osebje Sintala je usposobljeno
za osnovno požarno varovanje in postopke
ukrepanja ob izrednih dogodkih.

Stalna navzočnost kot prednost
Kot prednost za naročnike izpostavi njihovo stalno
navzočnost. »Že to, da se Sintalovo vozilo pojavi na
neki lokaciji, deluje preventivno, podobno kot je to pri
policiji. Tam, kjer se pojavijo, je seveda manjša verjetnost kaznivega dejanja, prometnih prekrškov in drugih
odklonskih dejanj. Mi smo največje zasebno varnostno
podjetje, zato smo res 24 ur na dan navzoči na cesti in
to se še kako pozna, tako pri preprečevanju kakor tudi
pri hitrem odzivu in prijetju storilcev.«
Vsaka intervencijska skupina pokriva določeno območje. Kot rečeno, ob več dogodkih hkrati VNC organizira delo tako, da si pomagajo in ni skrbi, da bi kdo
ostal brez potrebne pomoči.
Na vsak dogodek oziroma obvestilo VNC
se morajo interventi odzvati.

»V veliki večini primerov pridemo prvi na kraj dogodka.
Če bi bil storilec še tam in bi ocenili, da je zadržanje
potrebno, bi to izvedli do prihoda policije. Pravi pristop, ki mora biti umirjen, sicer reši večino napetih
situacij. Malo pa marsikoga umiri že naš prihod, saj jih
pogum za kanček le zapusti.«
Z interventom sva pot nadaljevala proti BTC, kjer v
poslovnih prostorih na Šmartinski cesti na srečo ni šlo
za resnejši incident. V izpraznjenih prostorih, ki so jih
prenavljali, je bil po pomoti vklopljen alarm in ta se je
sprožil, ko je nekdo vstopil. Ob pomoči bivših najemnikov prostorov so zadevo hitro uredili.
Adrenalin je sestavni del službe interventov
Kot pravi Jaser, je adrenalin navzoč predvsem ponoči,
ko se sproži alarm v kakšnih poslovnih prostorih. »Ko
vidiš, da se sproži v več conah, je to ponavadi znak, da
je storilec še notri. Ker nikoli ne veš, kaj te čaka, je
seveda previdnost na prvem mestu. Navkljub temu, da
imamo orožje in neprebojni jopič.«
O vsakem dogodku napišejo poročilo. »Tu moram
posebej izpostaviti res vrhunsko tehnološko podporo,
ki nam jo nudijo strokovnjaki razvojnega oddelka. Z
digitalizacijo je odpadlo nepriljubljeno pisarniško delo,
saj že kar na terenu vpišemo potrebne podatke in tako
s pisanjem poročil zaključimo. V neprecenljivo pomoč
pri izvedbi intervencije nam je mobilna aplikacija, saj
na telefonu prikaže vse koristne podatke o alarmu.«

Požarni alarm
Ko je Jaser pojasnjeval prioritete, je izpostavil požarne
alarme. In prav ta je kmalu sledil. »Ne glede na vse,
imajo ti prednost. S seboj imamo gasilni aparat in usposobljeni smo tudi za gašenje začetnih požarov.«
Da bi ga bilo na kraju, kjer se je sprožil alarm, potrebno uporabiti, je bilo po Jaserjevih izkušnjah malo
verjetnosti. Hitro sva prispela na bencinski servis, kjer
je Jaser uslužbenca seznanil o alarmu. Izkazalo se je,
da je bil razlog v izpadu elektrike. »Pri ognju res ni
šale in prav je, da vse preverimo, četudi že na prvi pogled kaže, da gre morda za napako,« je odločen Jaser.
Nekaj ur v družbi interventa je razkrilo, da je delo interventa res pestro in odgovorno. Križem rok nikoli
ne sedijo, saj ima tudi stalno kroženje naokoli svoj
namen, kot rečeno, preventivnega.
Jaser svoje delo opravlja predano in srčno. To se je
izkazalo tudi ob komunikaciji z ljudmi, s katerimi sva v
času intervencije prišla v stik.
»Pridejo dnevi, ki so še kako naporni, a motivacija mi
je, da sem naredil nekaj dobrega. Morda preprečil kaj
hujšega. Ob dobrih sodelavcih, res odličnem sodelovanju z VNC kakor tudi s policisti, s katerimi smo
zaradi narave dela večkrat v stiku, so tudi tegobe lažje
premagane. Še vedno pa, ne glede na to, da navzven
zaradi opreme izgledamo morda robustni, drži pravilo,
da lepa beseda lepo mesto najde. In večino napetih
situacij se tako tudi umiri,« sklene Jaser Haliti.

7

KONCERN SINTAL

Sintal Maribor
Na območjih Podravja ter Prekmurja in Prlekije storitve
varovanja v okviru koncerna Sintal izvaja kolektiv
podjetja Sintal Maribor, ki ima v Sloveniji na področju tehničnega varovanja med varnostnimi podjetji najdaljšo zgodovino.
Začetki segajo v leto 1987. Takrat smo bili edino podjetje
z dovoljenjem za izvajanje tehničnega varovanja ne le v
Sloveniji, temveč na celotnem ozemlju takratne Jugoslavije. Leta 2000 smo postali del Koncerna Sintal.
Sedež podjetja je v Poslovno proizvodni coni Tezno v
Mariboru, svoje izpostave pa imamo tudi v Murski Soboti in na Ptuju. Vsi naši poslovni prostori so sodobno
opremljeni in urejeni, nudijo nam odlične pogoje za izvajanje storitev. Zaradi prostorske stiske v Mariboru načrtujemo širitev prostorov z nadzidavo obstoječih prostorov, za kar imamo že pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Varnostno-nadzorni center
Posebej ponosni smo na naš najsodobnejši varnostno-nadzorni center (VNC), ki izpolnjuje najstrožje
pogoje evropskega standarda SIST EN 50518. Odlikuje
se v zanesljivosti prenosa alarmnih sporočil, saj uporabljamo sodobno IP tehnologijo, omrežje mobilne telefonije in sistem radijskih zvez.
Prav dejstvo, da ima koncern Sintal dva lastna VNC,
omogoča, da kot edina zasebna varnostna družba v Sloveniji brez podizvajalcev izpolnjujemo prav vse zahteve,
ki jih določa Zakon o zasebnem varovanju, kar je za
naše naročnike s stališča varstva poslovnih skrivnosti

in osebnih podatkov še posebej pomembno. VNC je tudi
pomembna vez z naročniki, saj so preko njega sproti
obveščeni o dogajanju na njihovih varovanih objektih.
Dnevno se v VNC Maribor stečejo podatki o
dogodkih na več kot 6.000 objektih. V primerih
izrednih dogodkov, kot je izpad VNC v Ljubljani,
pa prevzamemo obveznosti za vso Slovenijo, kar
predstavlja več kot 18.000 varovanih objektov.
Intervencija
V štajerski in pomurski regiji varujemo večino bančnih
in trgovskih objektov, skrbimo za varnost zdravstvenih
in šolskih ustanov, številnih gostinskih in turističnih
objektov, varovanje pa nam zaupajo tudi številna podjetja in lastniki zasebnih hiš. Varovanje na področju,
ki ga pokrivamo, zagotavljamo s sedmimi intervencijskimi skupinami. V primeru alarma se intervencije
nemudoma odzovejo, na ta način uspešno varujemo
več kot 3.300 objektov.
Naši naročniki so o statusu svojih varovanih objektov
obveščeni s pomočjo mobilne aplikacije Sintal Alarm,
ob nezaželenih dogodkih pa tudi s strani operaterjev
VNC. Transparenten način obveščanja je ključen za zagotavljanje zaupanja naročnikov v naše storitve.
Vsa intervencijska vozila so opremljena z GPS sistemom za nadzor vozil, imajo neposredno radijsko povezavo z VNC ter ustrezno gasilsko opremo za gašenje
začetnih požarov.

Sedež podjetja Sintal Maribor.
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190

redno
zaposlenih

40

prirejenih
vozil

Prevoz gotovine
Sektor za prevoz gotovine s posebej prirejenimi vozili
in usposobljenimi varnostniki vsakodnevno skrbi za
storitev prevoza gotovine in vrednostnih pošiljk. Varnostniki - prevozniki denarja morajo opraviti specialistična usposabljanja in pridobiti dovoljenje za nošenje
orožja. Pri svojem delu uporabljajo posebej prirejene
kovčke, ki v primeru tatvine oziroma ropa obarvajo denar in ga tako naredijo neuporabnega.
Fizično varovanje
Naši varnostniki so navzoči na več kot 40 objektih zasebnih družb, v zdravstvenih ustanovah, zavarovalnicah,
upravnih enotah in drugih družbah. Epidemija covida je
tudi naše varnostnike postavila pred novo preizkušnjo,
saj so na določenih mestih posebej izpostavljeni zaradi
preverjanja nošenja zaščitne opreme in pogoja PCT.
Na splošno je naloga varnostnikov nadzor in po potrebi
omejitev vstopa na varovano območje, receptorji pa tudi
usmerjajo obiskovalce in vodijo različne evidence.
Tehnično varovanje
Sektorju tehničnega varovanja gre zahvala za brezhibno
delovanje vgrajenih sistemov tehničnega varovanja,
kar je v dejavnosti varovanja izrednega pomena. Največji napredek je v smeri digitalizacije, kar od zaposlenih zahteva nenehno izobraževanje in uvajanje novih
tehničnih zahtev. Ekipa naših tehnikov ima zavidljivo

40

fizično varovanih
objektov

3.300

tehnično varovanih
objektov

znanje s tega področja, saj neprestano spremlja razvoj
sodobne tehnologije na področju zasebnega varovanja
in vpeljuje nove rešitve. Izpostaviti velja tudi zelo dobro
sodelovanje z našim razvojnim oddelkom v Ljubljani, ki
nam nudi potrebno tehnično podporo in nas seznanja z
novostmi, ki jih karseda hitro uvedemo tudi v prakso.
Lastna avtomehanična delavnica
Na sedežu podjetja v Mariboru imamo lastno avtomehanično delavnico, kjer skrbimo za naša vozila, ki jih je
prek 40. Tam opravljamo tudi servise vozil, s katerimi
skrbimo za vsa popravila, redne servise, prav tako za
zamenjavo gum v zimsko-letnem prehodu. Opravimo
tudi predelavo vozil v skladu z zakonodajo.
Sledimo cilju, da naročnikom prisluhnemo, svetujemo
in z vso resnostjo in odgovornostjo zadovoljimo njihove
zahteve in želje. To pa nam s strokovnim znanjem in visoko profesionalnostjo zaposlenih tudi uspeva.

Vlado Karažinec,
direktor Sintal Maribor
Zoran Kuhanec,
direktor PE Prekmurje in Prlekija

Del uspešnega kolektiva Sintal Maribor.
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Uporaba naprednih
tehnologij v intervenciji
Hiter razvoj sodobne tehnologije se odraža v našem
načinu življenja in dela. Tehnologija igra vse pomembnejšo vlogo tudi na področju varovanja. Tako je tudi v
intervenciji, kjer je Sintal za delo interventov postavil
nove tehnološke standarde.
Ob ustanovitvi Sintala je bila storitev intervencije na
tehnični alarm inovacija, s katero smo pridobili naše
prve naročnike. Pred tremi desetletji so imeli naši
interventi ključne informacije o varovanih objektih
zapisane v beležkah. Z razvojem podjetja in hitro rastjo
količine podatkov je naš razvojni oddelek uvajal in nadgrajeval tehnološke rešitve, ki so pohitrile in olajšale
delo s podatki na terenu.
Sintalovi interventi so danes opremljeni s sodobnimi tehničnimi pripomočki za učinkovitejše, hitrejše
in doslednejše, predvsem pa varnejše delo. Pozitivni
učinki tega pa se ne kažejo samo pri njihovem delu,
največ posledično s tem pridobijo naročniki.
V času vse večjega vpliva moderne tehnologije in digitalizacije na vseh področjih mora biti tudi varnostnik
tehnološko razgledan in usposobljen za uporabo tehnologije, ki mu pri njegovem delu nudi oporo in pomoč.
V Sintalu poleg klasičnih izobraževanj in usposabljanj
za varnostnike ves čas sledimo tehnološkim novostim
in iščemo priložnosti, s katerimi bi lahko olajšali njihovo delo.
Plod dela Sintalovega razvoja
Stalni sopotnik Sintalovih varnostnikov v intervenciji je tako že dolgo tudi aplikacija za mobilni telefon, ki
smo jo poimenovali Mobilni VNC in je plod dela naših
razvojnih inženirjev. Ključno orodje vsakega interventa
je pametna mobilna naprava, ki ima nameščeno programsko opremo s podatki o vseh objektih, ki se nahajajo na območju določene intervencijske skupine.
Aplikacija Mobilni VNC je plod lastnega razvoja
Sintalovih strokovnjakov. Interventu v realnem
č asu pokaže dogajanje na pos ameznem
varovanem objektu, omogoča pa mu tudi vpogled
v zgodovino dogodkov, mu s tem nudi podporo
pri njegovem delu ter omogoča pravilnejše in
varnejše odločitve.
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Digitalizacija in napredek z moderno
tehnologijo omogočata varnejše delo.

S pomočjo aplikacije lahko intervent preveri, kam je v
primeru alarma napoten, kakšne so značilnosti objekta, na katerem bo opravil intervencijo, kje se objekt
nahaja, najbližjo pot do tam ter vse ostale potrebne podatke. Poleg naštetih so ključni tudi podatki o
conah, odgovornih osebah, ključih za dostop, opravljenih servisih itd.
Tehnološki sodelavec
Prednost aplikacije Mobilni VNC je predvsem v tem,
da ima intervent ves čas ob sebi »tehnološkega
sodelavca«, ki mu v realnem času pokaže dogajanje na posameznem varovanem objektu, prav tako pa
mu omogoča tudi vpogled v zgodovino dogodkov, kar
je večkrat ključnega pomena, ko se mora varnostnik
odločati, kako ukrepati.
Intervent v primeru sprožitve alarma že na poti do kraja dogajanja pridobiva podatke o stanju na varovanem
objektu, saj aplikacija natančno prikazuje cone, kjer se
sprožajo alarmi.
Tako se na osnovi serije dogodkov lažje odloči, ali
je potrebna pomoč dodatnih intervencijskih skupin
in ali o alarmu prek varnostno-nadzornega centra
(VNC) obvesti tudi policijo ali gasilce, da lahko hitreje
posredujejo ob neželenem dogodku.

INTERVENCIJA

Vpogledi v podatke mobilne aplikacije se beležijo,
saj je to ključnega pomena za preprečevanje
zlorab. Nepooblaščenim osebam sta vpogled
v podatke in uporaba aplikacije onemogočena,
zato odtujitev ali izguba telefona, na katerem
je naložena aplikacija, z vidika varnosti ne
predstavlja povečanega tveganja.

Ob prihodu na kraj alarma je intervencijskim
skupinam aplikacija v veliko pomoč, saj lahko hitro
prilagajajo svoje ukrepanje na osnovi trenutnih
podatkov, v katerih conah in po kakšnem zaporedju
se sprožajo alarmi, ter zgodovine dogodkov.
Zaščita pred nepooblaščenimi dostopi
Komunikacija med VNC in interventom poteka v
kodah, ki jih intervent lahko razpozna z uporabo
aplikacije.
Zaščita podatkov in sledljivost sta ključna pri preprečevanju zlorab, zato je naš razvojni oddelek temu
namenil posebno pozornost. Tako kot je mogoča
sledljivost vseh dogajanj na objektu, se beleži tudi
vsak vpogled v podatke.

z njeno pomočjo varnostnikom omogočili boljše in
lažje opravljanje njihovih osnovnih nalog, našim
naročnikom pa zagotavljali še višjo stopnjo varnosti.
Sintalovi interventi si danes svojega dela brez aplikacije Mobilni VNC ne morejo predstavljati. Njihovo
delo je z uporabo programa učinkovitejše, vedno imajo na voljo orodje, ki jim hitro postreže s potrebnimi
informacijami.
Aplikacija omogoča hitrejše in varnejše komuniciranje, vse ključne informacije o stanju na objektu pa so
interventom dobesedno na dosegu roke. Z uporabo
aplikacije smo zmanjšali tudi obremenitev operaterjev v VNC, saj ni več nepotrebnih vprašanj: ‘kje je ta
objekt, katera cona se je sprožila, katero odgovorno
osebo naj pokličem itd’.
Aplikacija zagotovo ne bi imela uporabne vrednosti, v kolikor ne bi bila plod večletnega proaktivnega
sodelovanja med razvojnim oddelkom in interventi.
To delo ne bo nikoli zaključeno, saj se glede na naravo dela dnevno porajajo nove potrebe, tehnologija
pa nam neprestano odpira nove možnosti. Ideje za
izboljšave s terena interventi prenašajo v razvojni
oddelek, naši inženirji pa jih implementirajo, in prav
tak način razvoja dosega največjo dodano vrednost.

V primeru odtujitve ali izgube telefona, na katerem je
naložena aplikacija, posebni varnostni protokoli onemogočijo uporabo aplikacije in vpogled v podatke.

Andrej Susman,
skrbnik mobilnih aplikacij

Zavezani smo nadaljnjemu razvoju
Nagel razvoj sodobne tehnologije je posodobil tudi
delo interventov. Še naprej se bomo trudili, da bomo

Hitra,
učinkovita
in varna
komunikacija

mag. Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

Pregled
dogajanja
in zgodovine
v realnem
času
Ključne
informacije
na dosegu
roke

Moderna tehnologija je z naprednimi rešitvami
v delo interventov vnesla pozitivne spremembe.
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Prevoz gotovine in drugih
vrednostnih pošiljk
V širokem naboru dejavnosti zasebnega varovanja je prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
gotovo eno od področij, ki velja za
najodgovornejše in najzahtevnejše.
V predstavah mnogih je tudi najnevarnejše, z največ adrenalina, kar
v teoriji lahko drži, a so v praksi k
sreči izkušnje drugačne. Zasluge
gredo skrbnemu načrtovanju, tehnologiji, varovanju z vrhunsko usposobljenimi varnostniki, kakor tudi
izpopolnjenim vozilom in drugi tehnični opremi.
Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk (zlata, dragega kamenja,
umetnin, vrednostnih papirjev itd.)
je za razliko od gotovine in drugih
vrednosti v trezorju ali v objektih z
ustreznim tehničnim varovanjem
precej bolj izpostavljen nevarnostim, zato se stopnja ogroženosti
z vidika varovanja močno poveča.
Prav visoki standardi, od katerih se
ne sme odstopati, so ključni, da se
tveganja zmanjšajo.
Omenjena storitev je v Sloveniji dejavnost, ki jo v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju opravljajo zasebno-varnostne družbe, ki morajo imeti licenco za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
ter izpolnjevati zahteve Pravilnika o
načinu prevoza in varovanja gotovine
ter drugih vrednostnih pošiljk.

2.800

ODJEMNIH MEST
za odvoz gotovine
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Posebno prirejena vozila
Prevoz in varovanje se opravlja s
posebej prirejenimi vozili in tehničnimi sredstvi. Za kakšno vozilo
gre in kako mora biti to opremljeno,
je odvisno od količine gotovine in
drugih vrednosti, ki se jih prevaža.
V koncernu Sintal imamo v svojem
voznem parku več kot 150 vozil, prirejenih za prevoz gotovine.
Prirejena vozila so poleg ustrezne
tehnične zaščite opremljena z radijsko zvezo in stalnim GPS nadzorom.
Tehnologija omogoča, da se vozilo,
za katerega bi zaznali, da je tarča
napada ali kakšnega drugega neljubega dogodka, prek varnostno-nadzornega centra zaustavi na daljavo.
Med našimi vozili za prevoz gotovine
gre izpostaviti preko 30 blindiranih
vozil. Blindirano vozilo je vozilo z
ojačano konstrukcijo in je zasnovano
za zaščito prevoznikov gotovine pred
strelnimi napadi in eksplozijami.
Opremljeno je z neprebojnim steklom, materialom, ki zadrži naboje,
in strelnimi nišami za obrambo pred
morebitnimi napadalci.
Storitev prevoza se opravlja od kraja
prevzema pošiljke, kjer je odjemno
mesto, na primer trgovina, pošta
ali banka, do kraja predaje pošiljke,
denimo bančnega trezorja. Prevoz
opravljajo le posebej usposobljeni
varnostniki, ki poleg klasičnega

2.000
ODVOZOV
na dan

60

DNEVNIH EKIP
za prevoz gotovine

Tehnologija omogoča, da se
vozilo, za katerega bi zaznali,
da je tarča napada ali kakega
drugega neljubega dogodka,
prek varnostno-nadzornega
centra zaustavi na daljavo.

izobraževanja opravijo še posebno
strokovno izobraževanje z izpitom.
Narava dela zahteva tudi stalno nošenje orožja in neprebojnega jopiča.
Pri prevozu gotovine uporabljamo
posebne kovčke, ki v primeru ropa
obarvajo svojo vsebino, zaradi česar
denar v njih postane neuporaben.
To je tudi po izkušnjah iz tujine eden

prEVOZ gotovine

ključnih preventivnih ukrepov. Obarvanje denarja pa omogoča tudi lažjo
izsleditev storilcev.
Pet razredov prevoza
Licenca, ki jo varnostno podjetje
pridobi za prevoz gotovine v skladu
z Zakonom o zasebnem varovanju
se podeljuje po kategorijah glede na
vrednost pošiljke. Pravilnik o načinu
prevoza in varovanja gotovine ter
drugih vrednostnih pošiljk določa pet
razredov, Sintal opravlja prevoze in
varovanja gotovine vseh petih.
Zahteve za posamezni razred se
ločijo predvsem po pogojih glede
vozila za prevoz, opreme in števila
varnostnikov prevoznikov ter načrta
prenosa in prevoza. Prevozi pošiljke
1., 2. in 3. razreda se med seboj razlikujejo le po številu varnostnikov,
ki morajo biti prisotni med izvedbo
prevoza pošiljke.
Za prevoz pošiljk 4. in 5. razreda so
zahteve še strožje. Izdelati je potrebno načrt prevoza, ki zajema postopke in ukrepe pred prevzemom in
predajo, med prevozom in postanki
ter sledljivost prevoza. Naročnik prevoza varovane pošiljke 4. in 5. razreda
lahko pri prevozu in varovanju pošiljke predlaga sodelovanje policije. V
obvestilu oziroma predlogu se navede vse znane okoliščine tveganja.
Policija oceni stopnjo tveganja pri
prevozu varovane pošiljke in določi
način medsebojnega sodelovanja.
Skrivnosti skrbno varovane
Vse varovane pošiljke se med prevozom nahajajo v tovornem delu
vozila. Zaradi zagotavljanja najvišje
stopnje varnosti, so varnostniki, ki

461

VARNOSTNIKOV
prevoznikov gotovine

sodelujejo pri prevozu gotovine, z
vsebino načrta seznanjeni tik pred
samo izvedbo prevoza. Prav tako
vse podatke o poslovanju in osebju naročnika vselej varujemo kot
poslovno skrivnost najvišje stopnje.
Prav tako spoštujemo tudi interna
pravila in zahteve naročnika.
Razvoj sodobne tehnične opreme
je tudi prevoz in varovanje gotovine
prestavil na višjo raven, a še vedno
je izrednega pomena človeški faktor. Najpomembnejša naloga varnostnega osebja med prevozom in
prenosom pošiljke je opazovanje in
predvidevanje nevarnih okoliščin,
kot so denimo sumljive osebe, vozila,
predmeti in tako dalje.
Varnostnik mora vsako nepredvideno zaustavitev vozila nemudoma
javiti, drugače je to lahko že znak za
alarm. V primeru ogroženosti vozila
ali varnostnika, mora varnostnik o
tem nemudoma obvestiti varnostno-nadzorni center (VNC), ki informacijo posreduje policiji. Sintal ima
dva lastna VNC, ki nadzorujeta vozila
za prevoz vrednostnih pošiljk.
Radijske zveze
Korak pred drugimi smo tudi pri
neprekinjeni in neposredni komunikaciji varnostnega osebja in VNC
prek Sintalovega sistema radijskih
zvez. Koncern Sintal je namreč
edina varnostna organizacija, ki v
skladu z mnenjem Agencije za pošto
in elektronske komunikacije Republike Slovenije pri storitvah prevoza
gotovine na celotnem območju
Slovenije uporablja neprekinjene in
neposredne komunikacije med prevozniki gotovine in VNC.

150

PRIREJENIH VOZIL
za prevoz gotovine

30

BLINDIRANIH
vozil

Na tone kovancev
in bankovcev
• Najobsežnejši projekt na
področju prevoza in varovanja gotovine v Sloveniji je
bil gotovo ob uvedbi evra.
Prevoz nove valute je zahteval
obsežne logistične in varnostne načrte. Tristo milijonov
kovancev je bilo pripeljanih iz
Finske. Za dostavo stotih ton
bankovcev pa so bili potrebni štirje letalski prevozi.
• Za tako obsežen prevoz je
bil izdelan podroben in
natančen načrt organizacije in varovanja z opisom
vseh možnih tveganj, ter
smiselno k temu izdelani
scenariji prevoza in varovanja denarja. Izdelano je bilo
kar 40 črnogledih scenarijev in napisana več kot 250
strani obsežna študija z varnostnimi ocenami. Potrebno
je bilo tudi sodelovanje policije, ki je nadzorovala prevoz.
Med prevozom in varovanjem
gotovine je poleg varnostnega osebja sodelovalo kar
4.383 policistov, ki so v približno 115.000 urah prevozili
421.322 kilometrov in 68 ur
leteli s helikopterji.

Prevoz in varovanje gotovine ter
drugih vrednostnih pošiljk je specifična dejavnost, ki zahteva visoko
raven usposobljenosti, jasno postavljena pravila in dolžnosti, katerih se
naši varnostniki še kako zavedajo.
Koncern Sintal sestavlja tehnološko
napreden in inovativen kolektiv, ki
se neprestano razvija in prilagaja
potrebam naročnikov tudi na tem
področju.
Robert Cer, mag. prava
strokovni sodelavec
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Pametni trezor z neposredno
povezavo z banko
V prejšnji številki smo predstavili pametne trezorje in
njihove zmožnosti pri obdelavi gotovine. Njihovo uporabo smo kot prvi v Sloveniji nadgradili z neposredno
povezavo z banko.
Poslovanje z gotovino podjetja in ustanove sili v iskanje rešitev za zmanjševanje tveganj in človeških napak.
Strojno upravljanje z gotovino bistveno zmanjšuje
možnost napak ter potreben čas in sredstva za njeno
obdelavo.
Z uporabo pametnih trezorjev zmanjšujemo navedena tveganja. Podatki o pologu, vključno z vlagateljem,
apoeni, serijsko številko in zneskom, se takoj posredujejo uporabniku ter pooblaščeni banki za izvedbo
nakazila. Čas obdelave gotovine z uporabo pametnega
trezorja se močno skrajša. Stopnja varnosti gotovine
je povečana tudi s certificiranim protivlomnim trezorskim ohišjem.
Večuporabniški pametni trezor
Prednost pametnega trezorja podjetja Masterwork,
katerega zastopnik je Sintal, pred podobnimi trezorji
na trgu je prav tako, da ga lahko uporablja več uporabnikov (pravnih ali fizičnih oseb). Torej ne govorimo zgolj o enouporabniškem trezorju, ampak nudimo
večuporabniški pametni trezor.

Glavne prednosti uporabe pametnih
trezorjev:
• Gotovina je takoj ob pologu na računu
uporabnika.
• Manjša poraba časa za obdelavo gotovine
(štetje, hramba, prenos, analiza, statistika).
• Nižja stopnja tveganja, gotovina je varnejša
pred tatvino.
• Nižja stopnja tveganja, manj oseb je v stiku
z gotovino.
• Optimizacija števila odvozov glede na zapolnjenost trezorja.
• Isti trezor lahko uporablja več fizičnih ali
pravnih oseb.
• Nižji stroški poslovanja z gotovino.
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Naštete prednosti smo nadgradili še z neposrednim nakazilom pologa na bančni račun naročnika.
Tehnično rešitev smo razvili v našem razvojnem oddelku v sodelovanju z banko, ki zagotavlja bančni del te
storitve.
Tako se naročniku ob pologu gotovine v pametni trezor, ki se nahaja v njegovih prostorih, izvede takojšnje
nakazilo pologa na njegov bančni račun. Programska
oprema naših pametnih trezorjev, ki to omogoča, je
plod našega razvoja in uporablja protokol izmenjave
sporočil M2M, ki ga je definiralo združenje bank in
imajo osnovo v GS1 standardu.
Hitra rast naročil
Odziv naših naročnikov, ki že uporabljajo pametni trezor v povezavi z banko, se izkazuje v hitri rasti naročil.
Danes so to predvsem trgovski centri in večje trgovine, uporabnost trezorjev pa se bo širila tudi na ostale
naročnike, ki imajo opravka z gotovino in prenosom le
te na bančni račun.
Za implementacijo pametnega trezorja naročnik potrebuje primerno varovan prostor in ugotovitev blagajnikov, da za obdelavo gotovine porabijo preveč časa
in bi si želeli to urediti na boljši način. Sama implementacija trezorja je preprosta in ne potrebuje kompleksnih priprav. Večinoma se naročniki odločajo za
pametne trezorje za obdelovanje bankovcev, nudimo
pa tudi možnost, da pametni trezor obdeluje kovance.

mag. Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

PROJEKTIVA

Videonadzor, kjer ni ne
elektrike ne interneta
Da bi lahko uspešno izvajali videonadzor na odročnih krajih, kjer ni
ne elektrike ne dostopa do interneta, je bilo pred časom znanstvena fantastika. Danes je to po zaslugi
razvoja podjetja Hikvision povsem
enostavno izvedljivo.
Pred kratkim je omenjeno podjetje
predstavilo povsem nov revolucionarni izdelek - solarno 4G video
kamero. Posebnost kamere je, da
je ta povsem neodvisna od elektrike
in interneta, saj baterijo kamere napaja sončna energija.
Izredno varčna
Zaradi optimizacije delovanja, je
Hikvision veliko pozornost posvetil
predvsem nizki porabi energije, ki v
povprečju znaša 1,5W na dan. To pa
je bistveno manj od običajnih kamer
za video nadzor, ki uporabljajo električno napajanje, kar omogoča
kameri daljše delovanje. Ne glede
na vreme, bo kamera, ki ima polno

Kamero napaja sončna energija in ima vgrajen 4G modul,
zato je neodvisna od električnega napajanja in žičnega
priključka na internet.

baterijo, delovala kar do pet dni. Za
kako varčno napravo gre, pove že podatek, da v eni noči porabi približno
15 odstotkov baterije, čas polnjenja
le te pa znaša od tri do štiri ure.
Sončna celica pretvarja sončno energijo v električno in polni baterijo.
Ob sončnih žarkih se bo povsem
izpraznjena baterija napolnila (do
100 odstotkov) v približno 18 urah.
Kamera ima vgrajen 4G modul, ki ji
omogoča dostop do interneta prek
4G brezžičnega mobilnega omrežja,
napajanje pa ji zagotavlja sončna
celica z vgrajeno vodotesno baterijo.
Trije modeli
Kamere obstajajo v treh izvedbah,
razlika med njimi je v objektivu
oziroma kotu pogleda kamere. Imajo
lahko 2,8 mm, 4 mm ali 8 mm objektiv. Vse kamere imajo resolucijo dveh
megapikslov, omogočajo nadzor v
popolni temi do 30 metrov in imajo
vgrajeno režo za micro SIM spominsko kartico.
4G kamero lahko upravljamo na
dva načina: z mobilnim telefonom
prek mobilne aplikacije Hik-Connect ali prek programske opreme
Hik-Central. Aplikacija Hik-Connect

omogoča nadzor v živo, predvajanje
posnetkov, ročni priklic ali alarmno
upravljanje, Hik-Central pa še dodatno nastavitev sistema.
Vsestransko uporabna
Tipični primeri uporabe solarnih 4G
kamer so kmetije, pašniki, gozdovi
in začasni projekti, kot so gradnja
objektov, cest, športni in kulturni
dogodki, skratka, povsod tam, kjer
je težko zagotoviti internet oziroma
napajanje. Prednost kamere je tudi v
hitri in enostavni montaži, naročnik
mora zagotoviti za njeno delovanje
samo podatkovno SIM kartico mobilnega operaterja.
Kamera brez težav deluje tudi v
slabih vremenskih pogojih, kot so
dež, veter in mraz. Posebna izvedba
baterije ji omogoča delovanje tudi
pri ekstremno nizkih temperaturah,
celo do -20 stopinj Celzija.
V kompletu so 4G kamera, sončna
celica, baterija in nosilci za montažo.
Priloženi nosilci omogočajo enostavno montažo na steno ali drog.
Igor Rot, dipl. inž. el.,
direktor projektive
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Namenske naprave za odčitavanje
evropskih covidnih potrdil
Pri preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT so vse bolj v pomoč terminali, ki z avtomatičnim odčitavanjem QR-kode bistveno pospešijo in
olajšajo postopek.
Od začetka pandemije koronavirusne
bolezni se stroka ukvarja z vprašanjem, kako virus čim bolj zajeziti, da bi
se lahko vrnili v običajno življenje. Ob
prvih ukrepih, ki so temeljili zlasti na
omejevanju gibanja in zapiranju dejavnosti, so zdaj že več mesecev na
voljo različna cepiva, stroka pa daje
velik poudarek tudi testiranju. Vse te
podatke pa se zdaj tudi preverja.
Sredi leta je bilo v Evropski uniji
uvedeno digitalno potrdilo, ki za
posameznika dokaže izpolnjevanje
enega od treh pogojev, potrebnih, da
se virus zajezi – to je pogoj PCT.
Kot pri nas, se tudi po svetu preverja
evropska digitalna covidna potrdila
prek posebne aplikacije, ki prebere
QR-kodo in razkrije ali oseba izpolnjuje pogoj PCT. Izkušnje uporabnikov
kažejo, da je sistem sicer dober, vendar precej zamuden. Zlasti to velja za
območja, kjer je frekvenca ljudi večja
oziroma je vhod v prostor ozko grlo.
Da bi kar najbolj poenostavili in pospešili preverjanje skladnosti digitalnih potrdil na območjih z veliko
pretočnostjo ljudi, so v uvedbi tako
imenovani terminali z avtomatičnim
odčitavanjem QR-kode, ki so del digitalnega covidnega potrdila.

Terminali za odčitavanje
covidnih potrdil omogočajo
tudi merjenje telesne temperature, preverijo pa tudi
uporabo mask.
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Naprava preveri tudi uporabo
maske in temperaturo
Terminali so zasnovani v obliki
LCD zaslona z vgrajeno kamero za
zaznavo obraza, zaznavo nošenja
zaščitne maske in s kamero za
zaznavo povišane telesne temperature, ki se ji morajo uporabniki
približati na razdaljo od 30 do 50
centimetrov. Zaznavo navedenih
parametrov terminal odčita v manj
kot 0,2 sekunde, hkrati pa lahko
zaznava do pet ljudi.
Dodatna kamera na dnu zaslona je
namenjena odčitavanju QR-kode, ki
jo uporabnik približa k terminalu,
ta pa jo na razdalji od 15 do 20 centimetrov odčita. V njej so zapisani vsi
podatki, ki jih vsebuje evropsko digitalno potrdilo: ime in priimek, rojstni datum, vrsto cepiva, število odmerkov, datum cepljenja in navedbo
ustanove, ki je izdalo potrdilo.
Nadaljevanje postopka je povsem
enako, kakor pri klasičnem prebiranju QR-kode. Če je digitalno potrdilo pretečeno oziroma neveljavno,
se na zaslonu terminala podatek
obarva rdeče. Takrat naprava sproži

alarm in blokira prehod, v nasprotnem primeru pa ga dovoli.
Možne prilagoditve
Funkcionalnosti terminala je mogoče prilagajati zahtevam uporabnika.
Posamezne funkcije, kot so zaznava
povišane temperature, uporaba
zaščitne maske ali prepoznavanje EU
digitalnega potrdila, lahko vklopimo
ali izklopimo. Dodatna možnost je izvoz arhiva opravljenih merjenj temperatur, števila prebranih QR-kod,
zaznave zaščitnih obraznih mask in
števila prehajanj.
Nastavimo lahko parameter, da ob
nezadostnem številu cepljenj terminal zavrne vstop oziroma javi alarm.
Prav tako je mogoče nastaviti jezik
terminala, v katerem nagovarja uporabnika oziroma je mogoče uvoziti
celo zvok, ki ga upravitelj naprave
posname sam.
Izkušnje uporabnikov terminalov
kažejo veliko prednosti, v primerjavi
z ročnim odčitavanjem.
Peter Gregorka,
razvoj

ZANIMIVOSTI

Sintalov logotip po prepoznavnosti
ob bok državnemu grbu
Emil Kozole je docent na Akademiji za likovno umetnost
in oblikovanje v Ljubljani, ki ima kljub svoji mladosti za seboj že pestro zbirko razstav in projektov. Med
nedavnimi je knjiga Arhiv Triglav, v kateri je zbranih več
kot 400 znakov, ki simbolizirajo Triglav. Pri raziskovanju mu je v oči prav posebej padel tudi Sintalov logotip.
Oblikovalec Emil Kozole je študiral na Univerzi v Ljubljani
in diplomiral iz vizualnih komunikacij na Akademiji za
likovno umetnost in oblikovanje, magisterij pa je končal
na Univerzi Central Saint Martins v Londonu.
Med iskanjem in proučevanjem Triglava kot vseslovenskega simbola v najrazličnejših kontekstih in upodobitvah je ugotovil, da je znak tako vsenavzoč, da vseh
Triglavov okoli nas niti ne opazimo. Povprašali smo ga
o vzgibih, ki so ga vodili k začetku projekta, in o zanimivostih, na katere je naletel tekom projekta.
Zakaj ste se odločili za projekt, kjer ste iskali različne
logotipe Triglava?
Leta 2018 sem začel z glasbeno skupino Matter
pripravljati identiteto novega albuma Troglav. Zbiranje
referenc za alternativno različico slovenskega državnega simbola se je spremenilo v projekt, pri katerem je
bilo zbranih ogromno slovenskih znakov, ki vsebujejo motiv naše najvišje gore. K temu je pripomoglo tudi
zaprtje državnih meja leta 2020, zaradi česar sem prvič
obiskal nove dele Slovenije, kjer sem našel redke primerke na zbledelih fasadah hiš, nad lokalnimi gostilnami
in občinskimi oglasnimi deskami.
Koliko časa ste se s tem poglobljeno ukvarjali in ali
boste z raziskovanjem tudi nadaljevali?
Zbiranje znakov je trajalo štiri leta, letos sem se na
začetku leta odločil, da to najprej spremenim v digitalni arhiv, ki še vedno deluje na Instagramu. Projekt
se je v novembru zaključil z izdajo knjige, ki na 240
straneh reproducira znake in s pomočjo zgodb o nastanku, prispevkov gostujočih piscev in izbranih odsekov
besedil reflektira, kako smo Slovenci Triglav posvojili
za svojega, kaj nam pomeni danes in kako je neka gora
postala prikladen označevalec vsega slovenskega.
Tudi po končni oblikovni postavitvi knjige še vedno
vsak dan odkrivam nove primerke. In če bi z zbiranjem
nadaljeval, bi bila knjiga čez nekaj let še precej debelejša. Ali pa se sploh ne bi končala.

Koliko logotipov s podobo Triglava ste odkrili?
V času raziskovanja sem jih našel več kot štiristo, verjamem pa, da jih je vsaj še enkrat toliko.
Kateri vas je še posebej navdušil in zakaj?
Predvsem me je navdušil razpon znakov, od državnega grba Republike Slovenije do Planinskega društva
Cekinčki in od podjetij, kot je denimo Sintal, do japonskega veleposlaništva v Sloveniji. Vsi vkomponirajo
Triglav v svoj znak.
Kako z vašega strokovnega stališča ocenjujete
logotip Sintala in kaj vam ta sporoča?
Znak Sintala je likovno čist in zapomnljiv. Motiv Triglava
se zelo domiselno skriva v negativu na spodnjem delu.
Tako je poleg slovenskega grba Sintalov logotip verjetno največkrat viden slovenski znak, ki vključuje motiv
Triglava, pa ga večina gledalcev sploh ne zazna. Rdečebelo-črna kombinacija je prepričljiva in v kombinaciji
z očesom v sredini znak vzpostavlja avtoriteto in predstavlja svojo dejavnost.

Po mnenju avtorja knjige Arhiv Triglav, Emila Kozoleta, je
poleg slovenskega grba Sintalov logotip verjetno največkrat
viden slovenski znak, ki vključuje motiv Triglava.
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Akcija!
Tudi v zadnjem trimesečju smo
imeli polne roke dela s preprečevanjem tatvin, vlomov, poplav in
požarov, pa tudi z neupoštevanjem izpolnjevanja pogojev PCT ter
nošenja zaščitnih mask.

zato je posredovala varnostnica.
Ponočnjaki so ji sprva prisluhnili in
s kaljenjem nočnega reda in miru
prenehali, a so se kmalu spet preveč sprostili. Z interventom sta jih
zadržala do prihoda policije.

zagotovilom varnostniku, da ima
potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT.
Dokazila ni želela pokazati in kljub
temu poskušala vstopiti. Ker ni
upoštevala poziva varnostnika, je
morala posredovati policija.

PO ZVOČNIK IN MOBITEL
Ljubljana, 2. 9. – Ob sproženem
alarmnem signalu iz varovane trgovine, je intervencijska skupina naletela na odprta vrata in skupaj s
policijo vlomilcema preprečila tatvino zvočnika in mobilnega telefona.

KRAJA TREZORJA NI USPELA
Trebnje 7. 10. – Nekaj po polnoči
je naš varnostno-nadzorni center
prejel alarmni signal iz varovane
trgovine. Intervencijska skupina, ki
je na objekt prihitela v pičli minuti,
je s prihodom pregnala pet vlomilcev, ki so zbežali in odvrgli vlomilsko orodje. Vendar pa jim zaradi
hitre intervencije naših sodelavcev
s seboj ni uspelo odnesti trezorja,
ki so si ga za odtujitev že pripravili.

NE BO NOSILA MASKE
Zreče, 17. 11. – Svoj prav je ženska,
ki ni upoštevala navodila o uporabi zaščitne obrazne maske, želela dokazati s pritoževanjem nad
tem, da uporaba mask ni ustavna.
Varnostnika je celo snemala in se
neprimerno vedla. Varnostnik je
zato na pomoč poklical policijo, ki
je ustrezno ukrepala.

TEHNIKO ZBASAL V NAHRBTNIK
Trebnje, 3. 9. – Varnostnik v trgovini
je preprečil tatvino tehničnih artiklov v vrednosti skoraj dvesto evrov.
Storilec je želel blago v nahrbtniku brez plačila odnesti iz trgovine,
vendar mu to zaradi pozornega varnostnika ni uspelo.
PREVZELI SO JIH POLICISTI
Slovenske Konjice, 24. 9. - Varnostnonadzorni center je po prejetem
alarmnem signalu na bencinski servis, kjer se je skupina treh moških
neprimerno vedla in ni želela izkazati izpolnjevanja pogoja PCT, poslal
intervencijsko skupino. Neprimerno
so se vedli tudi do interventa, prevrnili polico z artikli in niso upoštevali njegove ustne odredbe. Predal
jih je policiji.
PREPREČIL IZLIV VODE
Cerknica, 3. 10. – Pravočasen in
strokoven odziv našega interventa je
v enem od tehničnih trgovskih centrov preprečil izliv vode, s tem pa je
preprečil tudi nastanek večje škode.
BILI SO PREGLASNI
Portorož, 3. 10. – Ponočevanje
in preglasna glasba sta zmotila gosta hotelskega kompleksa,
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NEPOBOLJŠLJIVI ZMIKAVT
Pivka, 13. 10. – Budno oko varnostnika je v trgovini opazilo moškega, ki je želel nekaj izmakniti.
Varnostnik mu je to namero preprečil in ga zadržal. Izkazalo se je,
da je kradel že večkrat.
BRIVNIKI OSTALI V TRGOVINI
Ljubljana, 15. 10. - Za nekaj prek
500 evrov električnih brivnikov si
je tatič pripravil, da jih odnese iz
trgovskega centra brez plačila. A
mu je načrte prekrižal varnostnik.
PO KRAJI ŠE AGRESIVEN
Koper, 20. 10. – Ko je varnostnik moškega v trgovini zalotil, da je ukradel
alkoholne pijače v vrednosti 90 evrov,
se storilec ni želel predati “brez
boja”. Postal je agresiven in poskušal
zbežati, a mu ni uspelo. Varnostnik ga
je obvladal s strokovnim prijemom in
predal policiji.
BREZ POGOJA PCT
Celje, 12. 11. – Ženska je nameravala vstopiti v trgovino z ustnim

PREGNALA VLOMILCA
Celje, 18. 11. – Vlomilec je ob vstopu
v avtomobilski salon sprožil alarm.
Na kraj je takoj prišel intervent,
zato je storilec hitro pobegnil v noč.
Ugotovili so, da je na steklenih vratih službenega vhoda poškodoval
zapiralo na ključavnici vrat in vstopil v salon. Hitra intervencija je preprečila, da bi kaj tudi ukradel.
POŽAR USPEŠNO POGASILI
Slovenske Konjice, 22. 11. – Malo
pred osmo zvečer se je sprožil
alarmni signal v varovani trgovini. Intervent je ugotovil, da je
zagorelo v zadnjem delu trgovine. Na pomoč so prišli gasilci, ki so ukrotili ognjene zublje.
BREZ HLAČ
Ljubljana, 30. 11. – V veleblagovnici
v središču Ljubljane je varnostnik
moškemu preprečil tatvino hlač.
Storilec je slekel trenirko ter hlače,
ki jih ni plačal, in ob tem priznal
še, da je v trgovino vstopil z lažno
osebno izkaznico in pogojem PCT.
Varnostnik ga je zadržal do prihoda
mož v modrem.

DOGA JANJE

Po Sloveniji
V preteklih mesecih se je kljub izrednim razmeram odvilo kar nekaj
zanimivih prireditev, na katerih smo poskrbeli za varnost.
CELJSKI SEJEM, 53. MOS
Celje. V septembru smo varovali 53.
MOS, ki je lani prvič pustil svoja vrata zaprta. Letos je bil Mednarodni
obrtni sejem izpeljan v 60-odstotnem obsegu, gostil pa je blizu 40
tisoč obiskovalcev. Največja prednost sejma je po mnenju razstavljavcev osebni stik s kupci ter pro-

DOBRODELNI SILA BAZAR
Ljubljana. Oktobra smo za varnost poskrbeli v stari Ljubljani, kjer
je potekal tradicionalni dobrodelni bazar, ki ga je s pomočjo 35
veleposlaništev pripravila Sila,
Mednarodno združenje žensk
Ljubljana. Tokrat je potekal na prostem. S prodajo hrane z vseh koncev
sveta in srečelovom so zbirali denar
za otroke, potrebne pomoči.

mocija svojega podjetja kot celote.
Sejem so zaznamovali tudi visoki
politični obiski, bilateralno srečanje slovenske in madžarske vlade ter
številni obsejemski poslovni dogodki in srečanja. Med razstavljavci
in obiskovalci pa je bilo moč čutiti
optimizem in sejemski utrip, kot
smo ga poznali nekoč.

DONČIČEVO IGRIŠČE IZ OTROŠTVA
Ljubljana. Prireditev ob odprtju prenovljenega košarkarskega igrišča v Savskem naselju, na
katerem je v otroštvu igral tudi
Luka Dončić, se je varno odvila
pod skrbnim očesom naših desetih varnostnikov. Luka je izpolnil
obljubo, da bo pri prenovitvi pomagal. Na novem igrišču je prvi vrgel
trojko, se družil in delil avtograme.

Foto: Tjaša Kristan.

DOBER TEK!
Jesenice. Ob svetovnem dnevu turizma in Dnevih evropske kulturne
dediščine na temo Dober tek! je spet
zaživela Stara Sava, kjer so pripravili kulinarično-kovaško delavnico.
Kovači so kovali kozo za ognjišče,
nastopili so domači folkloristi ter
ljudski godci, obiskovalci so okušali
jedi jeseniškega delavstva, mi pa smo
poskrbeli za varnost na prireditvi.

Foto: Arhiv Sila.

Foto: Arhiv Celjskega sejma.

Foto: Damjan Žibert.

Mnogo prekmalu nas je za vedno zapustil
spoštovani sodelavec in prijatelj

Za vedno se je poslovila spoštovana
sodelavka in prijateljica

Dejan Movrin

Marija Strmčnik

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavke in sodelavci

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavke in sodelavci
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Dobitnikom
Priznanja
koncerna Sintal
za odličnost
iskreno čestitamo.

PODJETJE SMO L JUDJE

Priznanje
za odličnost



Sodelavcem, ki so se pri svojem delu še posebej
izkazali, ob koncu leta tradicionalno podeljujemo
Priznanja koncerna Sintal za odličnost.
Zaradi njihovega pozitivnega pristopa k delu,
zanesljivosti, samoiniciativnosti, prispevka k zaupanju
naših naročnikov in kolegialnosti jih imenujemo
tudi ambasadorji Sintala. Priznanje podeljujemo že
od leta 1998 in ga je letos prejelo 21 sodelavcev iz
vse Slovenije, ki na svojih področjih postavljajo nove
standarde kakovosti.

Branko Opec
Prekmurje in Prlekija

Mitja Vorina
Zgornja Štajerska

Dejan Antolić
Koroška

Martin Amon
Spodnja Štajerska
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Branko Opec je naš dolgoletni
sodelavec, ki delo varnostnika opravlja strokovno in temeljito. Nesebično
priskoči na pomoč tudi sodelavcem
in jih je vedno pripravljen izobraževati. Kot zanesljivega ga poznajo tudi naročniki, kjer opravlja različna dela in s
strani katerih je prejel veliko pohval.
Mitja Vorina je v Sintalu zaposlen od
leta 2010, trenutno kot intervent. Delo
opravlja strokovno in z veliko znanja, s katerim pomaga tudi mlajšim
sodelavcem. Vedno je pripravljen
pomagati tudi pri izrednih varovanjih,
kjer pride do izraza njegova odlična
usposobljenost in zavzetost.
Dejan Antolić je varnostnik pri
Sintalu Koroška že deset let. Je vesten in marljiv; med njegove posebne
vrline štejemo odgovornost, zato so
naročniki z njim zelo zadovoljni. Ker
je tudi sam ljubiteljski športnik, zelo
rad pomaga pri varovanju tekem in
drugih dogodkov.
Martin Amon velja za marljivega, doslednega, prijaznega in nekompromisnega na vseh delovnih nalogah. Delo v
zasebnem varovanju opravlja od leta
2005 in ima veliko delovnih izkušenj.
Tudi na prireditvah, predvsem na protokolarnem varovanju Celjskega sejma, kjer je že več let nepogrešljiv.

Anton Čemoša
Spodnja Štajerska

Mehmed Sprečaković
Dolenjska in Posavje

Šemsudin Omanović
Gorenjska

Dorotea Avsenik
Gorenjska

Radovan Porenta
Osrednja Slovenija

Anton Černoša ima večletne izkušnje s področja zasebnega varovanja,
saj je v podjetju že od leta 1994. V teh
letih se je izkazal kot izvrsten varnostnik pri delu na objektih in prireditvah. Je vesten, dosleden, samoiniciativen in v dobrih odnosih tako s
sodelavci kot naročniki.
Mehmed Sprečaković opravlja pretežno delo varovanja trgovskih objektov,
niso pa mu tuja niti druga varovanja. Naročniki ga izjemno pohvalijo,
delo pa opravlja z velikim veseljem in
odgovornostjo. Vedno je pripravljen
priskočiti na pomoč tudi pri izrednih
varovanjih in varovanju prireditev.
Šemsudin Omanović dela kot intervent in je pri svojem delu zanesljiv,
natančen in profesionalen. Naročniki
in sodelavci ga še dodatno cenijo
zaradi njegove umirjenosti, kar je v
napetih situacijah izrednega pomena. Tudi zato je s svojim delom za
zgled sodelavcem.
Dorotea Avsenik je mlada varnostnica, ki k delu pristopa zrelo in odgovorno. Izkazala se je na najbolj zahtevnih
objektih in na izrednih varovanjih.
Prijaznost in strokovnost sta vrlini,
za katere je deležna mnogih pohval.
S svojo zanesljivostjo, pozitivno komunikacijo in srčnostjo je pravi vzor.
Radovan Porenta zelo uspešno
opravlja delo varnostnika na recepcijah, kjer so zahteve glede urejenosti
in profesionalnosti posebej visoke.
Uvršča se med tiste, ki celo presežejo
visoke standarde naročnikov. Izkušnje je nabiral na različnih zahtevnih
mestih in delo vedno opravil z odliko.

PODJETJE SMO L JUDJE

Aleksander Valentinčič
Osrednja Slovenija

Tjaša Povše
Osrednja Slovenija

Elvis Grošić
Osrednja Slovenija

Suvad Tursunović
Osrednja Slovenija

Jaser Haliti
Osrednja Slovenija

Slobodan Šutić
Osrednja Slovenija

Aleksander Valentinčič je eden tistih, ki se je izkazal na vseh področjih varovanja. V tem letu je večinoma
delal v kliničnem centru in se na
prvi liniji soočal z novimi razmerami,
pri katerih sta prav njegova umirjenost in ustrezen pristop preprečila
marsikatero konfliktno situacijo.
Tjaša Povše je zanesljiva, odgovorna in izredno profesionalna pri svojem delu. Nadrejeni o njej govorijo le
v superlativih, ponosni so, da je del
ekipe. Izkazala se je kot pomočnica
operativnega vodje, je odlična mentorica mladim kolegom in pomembna
vez med varnostniki in naročnikom.
Elvis Grošić opravlja varovanja na
različnih varovanih mestih, kjer so
z njegovim delom zelo zadovoljni.
Vedno je pripravljen pomagati, tako
kolegom, kot strankam in naročniku.
Njegove največje vrline so zaželene
povsod: zanesljivost, odgovornost,
disciplina in vestnost.
Suvad Tursunović je kot varnostnik
zelo natančen in dosleden pri izvajanju del varovanja. Nepogrešljiv je
na različnih vrstah varovanj in vselej
stoji ob strani sodelavcem, ki jim tudi
izven delovnega časa vedno priskoči
na pomoč. Delo opravlja z veseljem
in ob tem ne pozablja biti nasmejan.
Jaser Haliti je v intervenciji zaposlen
že več let, ni pa mu odveč priskočiti
na pomoč tudi pri drugih varovanjih.
Pri svojem delu je zanesljiv in velja
za dobrega sodelavca, na katerega se
lahko zaneseš. Čeprav je v službi tako zavzet, mu prosti čas, posebej z ribičijo ali obiskom morja, veliko pomeni.
Slobodan Šutić je vesten, natančen in
vedno pripravljen pomagati. Posebej
mu je pri srcu dinamično delo, ki ga
na področju varovanja res ne manjka.
Sodelavci ga zelo cenijo, nove usmerja in uvaja ter jim predaja različne
vrste znanja. V prostem času se med
drugim rad posveča vzgoji bonsajev.

Drago Premrl
Kočevsko

Saša Pejičić
Severna Primorska

Ivan Čendak
Južna Primorska

Damjan Mihalič
Južna Primorska

Jernej Štrukelj
Tehnika

Suzana Gril
Sintal Eko

Drago Premrl svoje delo opravlja kakovostno, vestno in odgovorno. Poznan je kot kolegialen, vedno pozitivno razpoložen in v pomoč
vsem, posebej novim sodelavcem. Je
sinonim za univerzalnega varnostnika, saj opravlja dela od intervencije
do fizičnih in izrednih varovanj.
Saša Pejičić je zaupanja vreden varnostnik, ki delo opravi profesionalno in strokovno. Odlikujeta ga dobra
komunikacija in korekten pristop do
naročnikov, od katerih je prejel že
več različnih pohval. Na več področjih je dejaven tudi v prostem času,
katerega največ pa nameni družini.
Ivan Čendak je izredno prizadeven, zanesljiv in odgovoren. Delo
interventa odlično opravlja. Zelo
pomembni so mu dobri odnosi, kar
kaže pri vsakdanjem delu. Pomoči
sodelavcem in naročnikom nikoli
ne odkloni. Poznajo ga po dobri volji in pozitivnem odnosu do vseh.
Damjan Mihalič opravlja delo na
zahtevnem delovnem mestu na
okrožnem sodišču, kjer je pri svojem
delu vesten, strokoven in natančen.
Svoje dolgoletne izkušnje in znanje
prenaša na ostale sodelavce, tako
tiste, ki so že v ekipi, kot nove. Je zelo
zanesljiv, urejen in dosleden.
Jernej Štrukelj je predan in ustrežljiv tehnik, ki dokazuje odgovornost
in predanost svojemu delu že od začetka. Na kratko bi ga opisali kot
profesionalnega, natančnega, doslednega, zanesljivega in samoiniciativnega, kar vedo povedati tako
njegovi sodelavci kot naročniki.
Suzana Gril je v petih letih v kolektivu Sintala Eko praktično vse situacije rešila profesionalno in dosledno
ter z veliko mero pozitivnosti. Zaradi
svoje nepopustljivosti, motiviranosti in pripadnosti ekipi je ena vodilnih
sodelavk pri ustvarjanju kulture in
vrednot v celotnem čistilnem timu.
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RAZVEDRILO

Križanka

2022

Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu prepišite
gesla (zasenčena polja križanke) in nam jih skupaj s
svojim naslovom pošljite do 15. februarja 2022
na naslov: Sintal, Litostrojska cesta 38, 1000
Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov
sintalcek@sintal.si. Med pravilnimi rešitvami bomo
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izžrebali dobitnika/dobitnico praktičnih nagrad,
njegovo/njeno ime pa bomo objavili v prihodnji
številki. Rešitev iz prejšnje številke: REŠEVANJE IZ
DVIGAL. Nagrajenci: 1. nagrada: Andreja Piliček,
Kamnik, 2. nagrada: Vladimir Hristov, Litija,
3. nagrada: Mojca Oblak, Logatec. Čestitamo!

PODJETJE SMO L JUDJE

Za rundo
ROJSTVO

Gonilni sili PE Notranjska,
Saša in Boris Galeković,
proslavljata. Saša je
drugič postal ponosni
tata, Boris pa ponosni
nono. Sestrici Emi se je
pridružila mala Naomi.

40. ROJSTNI DAN

Robert Sebjanič, vodja
tehnike na območju
Prekmurja in Prlekije,
je praznoval 40 let.

POROKA

Naši sodelavki Anji
Vršič, ki v Sintalu
Maribor skrbi za
kadrovske zadeve,
je njen izbranec
slovesno nadel
poročni prstan.

POROKA

Na zakonsko barko
se je z Nušo vkrcal
Benjamin Jaklin,
tehnik v Sintalu
Maribor. Sodelavci mu
želimo mirno plovbo.



ČESTITAMO IN VOŠČIMO
VSE NAJBOLJŠE!!!


PETDESETLETNI DEDEK
Rojstvo prvega vnuka
in skok v drugo polovico
stoletja sta bila vsekakor
odličen razlog za
slavje namestnika
direktorja PE Gorenjska
Gojca Milovanoviča.
Carpe diem!

DEDEK
MRAZ ...

... tudi letos ni
pozabil na nas.
Obdaril je naš
kolektiv in naše
najmlajše.
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Prednosti:
 Pregled stanja
alarmnih sistemov
 Iskanje po zgodovini
varnostnih sporočil
 Podpira vse tipe
alarmnih central
 Različne možnosti
obveščanja in prikaza
dogodkov
 Obvestila o novostih na
področju varovanja

Mobilna aplikacija za spremljanje
vašega alarmnega sistema
V Sintalu smo razvili napredno aplikacijo Sintal Alarm, s
katero lahko naši naročniki z mobilnim telefonom spremljajo
svoje varnostne sisteme. Brezplačna aplikacija uporabniku
v vsakem trenutku omogoča vpogled v stanje njegovega
alarmnega sistema katerega koli proizvajalca in ga obvešča o
dogodkih na njegovih varovanih objektih.

Več informacij:
komerciala@sintal.si
www.sintal.si

